מורשת
מוסיקה
גוף-נפש
קולנוע
טבע
מחול עניין קונצרטים
תרבות
תיאטרון
ספרות

ינואר  2012טבת-שבט תשע"ב
ראשון
1.1

שלישי

שני
ו טבת

2.1

ז טבת

רביעי

3.1

ח טבת

10.1

טו טבת

חמישי

4.1
'עדות חיה'

ט טבת

5.1

שישי
י טבת

יג טבת 9.1
8.1
'קפה ספרות' 'מסילה לדמשק'
יד טבת

עם אשכול נבו

תיאטרון הבימה

 20:00אירוח
 20:30ח"א עין הנצי"ב

 20:00אירוח
 20:30ההצגה בקימרון

15.1

כ טבת

16.1

כא טבת

'סיפורים בכיף':
קונצרט:
'יצאתי לטייל
בשביל המתפתל' '...תרועת החצוצרה'
 17:00בספריה האזורית
בנוה איתן

22.1

כז טבת

הצגת ילדים:

'גיבורי האור'
17.1

כב טבת

12.1
נתן גושן

יז טבת

בפאב הפינה
בחמדיה

 17:30בקימרון

18.1

כג טבת

19.1

13.1
'אלגנטיות של
קיפוד'

יח טבת

סרט:

 10:00קפה של בוקר
 10:30הסרט בקימרון

כד טבת

20.1

כה טבת

14.1

יט טבת

הקרנה נוספת:

'אלגנטיות של
קיפוד'
 20:30בקימרון

21.1

כו טבת

אקסום
בפאב הפינה
בחמדיה

 20:00אירוח 20:30
הקונצרט בקימרון.

23.1

7.1

בפאב הפינה
בחמדיה

 20:30בספריה הרב
ישובית במעלה גלבוע

11.1

יא טבת

גבע אלון

עם מורדי קירשנר
טז טבת

6.1

שבת
יב טבת

כח טבת

24.1

ו שבט

31.1

כט טבת

25.1

א שבט

26.1

ב שבט

27.1

ג שבט

28.1

ד שבט

סרט:

הקרנה נוספת:

 10:00קפה של בוקר
 10:30הסרט בקימרון

 20:30בקימרון

'פריחה מאוחרת' 'פריחה מאוחרת'

 20:00אירוח
 20:30ח"א בעין הנצי"ב

 20:30בספריה הרב
ישובית במעלה גלבוע

 17:00בספריה האזורית
בנוה איתן

ימים א' ,ג'  18.00 - 8.00ימים ב' ,ד' ,ה' 15.00 – 8.00
טלפון 04-6480850 ,04-6063543 :אתרwww.maianot.libraries.co.il :

ספריה רב ישובית עין הנציב
טלפון04-6062841 :

אתרwww.hanatziv.libraries.co.il :

ספריה רב ישובית מעלה גלבוע

אתרwww.maalegilboa.libraries.co.il :

הזמנת כרטיסים בטלפון 04-6065860 :הנכם מוזמנים לפנות אלינו בהצעות ,הערות ,הארות או כל עניין אחרofira@maianot.co.il .
מסיבות שונות עשויים לחול שינויים בתכנית .יש לוודא שינויים בטלפון או באתר המועצהwww.maianot.co.il :

סטודיו שקוף

ה שבט 30.1
29.1
'קפה ספרות' 'חברים מהתנ"כ' 'סיפורים בכיף':
עם קובי אריאלי עם מורדי קירשנר 'בת הטוחן'

ז שבט

הספריה האזורית וספרית בית החינוך 'גאון הירדן'

4.1

15.1

יום רביעי ,ט' טבת

'סיפורים בכיף'

הסרט' :עדות חיה'
במסגרת המפגשים עם הבמאי והמפיק מורדי קירשנר
 20:30בספריה הרב ישובית במעלה גלבוע

8.1

יום ראשון ,י"ג טבת

'קפה ספרות' עם אשכול נבו

'יצאתי לטייל בשביל המתפתל '...לקט מיצירתה של מיריק שניר.
עם סיגל לוי ותיאטרון האגדות .לגילאי .2-6
 17:00בספריה האזורית בנוה איתן

16.1

יום שני ,י"ד טבת

'מסילה לדמשק' תיאטרון הבימה
הצגה מס 3 .למנויים ולקהל הרחב
על רקע פלשתינה המנדטורית נפרשת עלילה מפותלת שבה סיפור
בגידה ,סיפור אהבה אסורה ומלחמת המחתרות העבריות בשלטון
המנדט הבריטי כרוכים זה בזה.
משתתפים :יבגניה דודינה ,הילה פלדמן ,אלי דנקר ,ג'אסן עבאס,
תומר בן דוד ,ישי גולן ,יוסף סוויד ,רוי מילר ,שחר רז ,עדי בר לב,
דריה אלופי.
 20:00אירוח  20:30ההצגה בקימרון

יום שני ,כ"א טבת

קונצרט' :תרועת החצוצרה'

על ספרו נוילנד
הרומן נוילנד עוסק במסע אל מחוץ לגבולותיה הספרותיים של
ישראל ,והציונות .והוא חיפוש אחר אבות ואמהות שעזבו את הארץ,
בעקבות טראומה אישית.
 20:00אירוח  20:30ח'א בקיבוץ עין הנצי"ב

9.1

יום ראשון ,כ' טבת

קונצרט מס 3 .למנויים ולקהל הרחב
מפגש מוסיקלי שכולו הומאז' לחצוצרה.
מנצח וסולן חצוצרה :ערן ראמי
אמן החצוצרה :פרידריך ריינהולד
)גרמניה( ,חליל :דפנה יצחקי ,אבוב:
הילה צברי פלג ,כינור :אלה ואולין.
 20:00אירוח  20:30הקונצרט בקימרון.

27.1

יום שישי ,ג' שבט

סרט' :פריחה מאוחרת'

לאחר  30שנות נישואים ,זוג מתמודד עם התבגרות וזיקנה
מתקרבת .שחקנים :איזבלה רוסוליני וווליאם הארט.
 10:00קפה של בוקר  10:30הסרט בקימרון

28.1

מוצ"ש ד' שבט

הקרנה נוספת' :פריחה מאוחרת'
 20:30בקימרון

10.1

29.1

יום שלישי ,ט"ו טבת

הצגת ילדים' :גיבורי האור'

עם יובל המבולבל ,דוד חיים ומיקי
 17:30בקימרון
כרטיסים :מתנ"ס בית שאן .6060550

13.1

יום שישי ,י"ח טבת

סרט' :אלגנטיות של קיפוד'

שוערת בבית דירות בורגני בפריז מתיידדת עם ילדונת בת ,12
אינטליגנטית ובודדה כמוה.
דייר חדש בבניין משנה את חייהן.
עיבוד ליצירת המופת של מוריאל ברברי.
 10:00קפה של בוקר  10:30הסרט בקימרון

14.1

 20:30בקימרון

'קפה ספרות' עם קובי אריאלי

סאטיריקן ,עיתונאי ,פובליציסט ואיש טלוויזיה ישראלי חרדי.
אריאלי כותב כבר כמה שנים טור שבועי קבוע בעיתון "מעריב".
והשנה ראה אור ספרו "רומן בכתובים :ספורים".
 20:00אירוח  20:30חדר אוכל בקיבוץ עין הנצי"ב

30.1

יום שני ,ו' שבט

סרט' :חברים מהתנ"כ'

במסגרת המפגשים עם הבמאי והמפיק מורדי קירשנר
 20:30בספריה הרב ישובית במעלה גלבוע

31.1

יום שלישי ,ז' שבט

'סיפורים בכיף'' :בת הטוחן'
מתוך עוץ לי-גוץ לי  -עם אורי פרידמן
 17:00בספריה האזורית בנוה איתן

מוצ"ש ,י"ט טבת

הקרנה נוספת:
'אלגנטיות של
קיפוד'

יום ראשון ,ה' שבט

ב'פאב
הפינה'

 12.1נתן גושן
 6.1גבע אלון
 10.2בית הבובות
 20.1אקסום
כרטיסים ופרטים :רועי ברגר 052-3965334

הצצה

 2-4.2פסטיבל אפוס לסרטי תרבות ואמנות.
 5.2הצגת מנויים מס' - 4.שיינדלה' -
תיאטרון בית לסין.
 7.2הצגת ילדים ' -הקוסם מארץ עוץ'.

לחודש
פברואר

